ÚSTREDIE EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY
V OZBROJENÝCH SILÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A OZBROJENÝCH ZBOROCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2013
Verejný odpočet bude vykonaný dňa 12. mája 2014 o 09,00 hod
Miesto konania verejného odpočtu :
Spoločná zasadacia miestnosť – prízemie vpravo, Za kasárňou 3,
832 47 Bratislava III

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
1.1. Údaje o organizácii
Názov organizácie : Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Sídlo organizácie : Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Adresa organizácie : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Webová adresa: www.ustreps.sk
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontakt : telefón ++421 960 317 610 - 612
fax ++ 421 960 317 616, 619
email – ueps@mil.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Generálny duchovný / štatutár : pplk. Mgr. Marian Bodolló

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: pplk. Mgr. Marian Bodolló
Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Riaditeľ kancelárie – dekan: por. Mgr. Dávid Vargaeštok
Riaditeľ správy : Ing. Milan Gajdoš

1.3. Hlavné činnosti organizácie
Na základe rozkazu Ministra obrany SR č.2/2006 zo 14. februára 2006 o opatreniach
súvisiacich so zriadením a pôsobením štátnej rozpočtovej organizácie, bola vydaná zriaďovacia
listina č.p.: KaMO-69/2006 a s účinnosťou od 1. júla 2006 začalo svoju činnosť Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky (ďalej len ,, ústredie“). Ústredie je odborným riadiacim
a metodickým orgánom ekumenickej pastoračnej služby a riadi úrady ekumenickej pastoračnej
služby v štruktúrach OS SR a OZ SR.

Hlavné činnosti rozpočtovej organizácie spočívajú v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských spoločností zúčastnených na
Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
o výkone pastoračnej služby ich veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky uverejnenej pod č. 270/2005 Z. z., (ďalej len „dohoda“).
Medzi zúčastnené registrované cirkvi a náboženské spoločnosti (ďalej len „RCNS“), ktoré môžu
mať svojich duchovných v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
patria:
- Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
- Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
- Pravoslávna cirkev na Slovensku,
- Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
- Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
- Cirkev bratská v Slovenskej republike,
- Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
- Apoštolská cirkev na Slovensku,
- Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
- Starokatolícka cirkev na Slovensku,
- Cirkev československá husitská na Slovensku.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Ústredie organizačne a metodicky riadi ekumenickú pastoračnú službu v OS SR a OZ SR
k poskytovaniu pastoračnej starostlivosti veriacim RCNS, zúčastnených na Dohode.
Obsahové zameranie duchovnej služby veriacim zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch tvorí:
a) pastoračná činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie bohoslužieb, pobožností, vyučovanie
náboženstva, duchovné vedenie a pod. na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničných misiách;
b) vykonávanie pastorálneho poradenstva, ktoré zahŕňa poradenskú činnosť pre
nadriadeného veliteľa alebo jednotlivcov a skupiny v prípade osobných problémov alebo
požiadaviek, poskytnutie duchovnej orientácie v otázkach svedomia, útechy pri strate
životného optimizmu, pri strachu z ohrozenia zdravia a života pri plnení úloh,
povzbudzovanie k plneniu požiadaviek vojenskej služby, formovaniu požadovaných
vzťahov v jednotkách a ostatných súčastiach ozbrojených zborov,
c) napomáhanie pri posilňovaní morálneho stavu jednotiek v Ozbrojených silách
a príslušníkov ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa spoluúčasť pri tvorbe obsahu, metodiky a
vykonávaní etickej a mravnej výchovy profesionálnych vojakov a ostatných príslušníkov
ozbrojených zborov s cieľom rozširovať ich duchovný obzor, poskytovanie komplexných
informácií o postojoch veriacich k vojenským problémom, rozvíjanie mravných kvalít
príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov v súlade s etickým kódexom
a upevňovanie morálneho stavu jednotiek a dobrých medziľudských vzťahov;
d) aktívna spoluúčasť na procese vzdelávania v oblasti religionistiky, etiky a morálky, ktorá
zahŕňa prednáškovú činnosť vo vzdelávacích zariadeniach Ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky;

e) sociálna a charitatívna činnosť, ktorá zahŕňa pôsobenie smerom k dlhodobo a ťažko
chorým príslušníkom a zamestnancom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
hospitalizovaným zvlášť v rezortných nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach,
pomoc ich rodinným príslušníkom, pomoc bývalým príslušníkom poberajúcim výsluhový
dôchodok alebo výsluhový príspevok ako aj zamestnancom týchto zložiek, pomoc
osobám dotknutým mimoriadnymi udalosťami,
f) spoluúčasť na programoch pre rodiny príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej
operácie, mierovej pozorovateľskej misie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy
o spoločnej obrane proti napadnutiu,
g) organizovanie aktivít náboženského charakteru pre príslušníkov a zamestnancov
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy, duchovné podujatia a pod.;
h) koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej služby v Ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch, ktorá zahŕňa tvorbu koncepčných materiálov, smerníc,
nariadení, metodických usmernení, podkladov do interných normatívnych aktov
a návrhov právnych noriem majúcich súvis s duchovnou službou;
i) plnenie administratívnych a správnych úloh samostatnej rozpočtovej organizácie
v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v zmysle platnej legislatívy ako aj úloh súvisiacich
s duchovnou správou štruktúr a osôb ústredia podľa cirkevných právnych predpisov
zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností;
j) vojensko-odborná činnosť zahŕňajúca podiel duchovných ozbrojených síl na spracovávaní
mobilizačných dokumentov pre oblasť duchovnej služby a na spracovanie projektov
ďalšieho vzdelávania a prípravy duchovných na plnenie služobných povinností počas
krízových situácií a v čase vojny;
k) organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy duchovných ústredia a zamestnancov
patriacich ústrediu, ktoré zahŕňa konanie seminárov, duchovných cvičení, odborných
kurzov, konferencií a pod.
Ústredie vykonáva svoju činnosť ako štátna rozpočtová organizácia zriadená ministrom
obrany SR. Po stránke odbornej a metodickej riadi ekumenickú pastoračnú službu v Ozbrojených
silách SR, v rezorte vnútra (MV SR) a Zbore väzenskej a justičnej stráže. Ústredie je
medzirezortná inštitúcia. Pastoračnú službu vykonávajú duchovní z registrovaných cirkví
zúčastnených na Dohode, ktorí sú v služobnom alebo zamestnaneckom pomere v jednotlivých
rezortoch. Služba duchovných je zameraná na uspokojovanie duchovných potrieb príslušníkov
jednotlivých rezortov a ich rodinných príslušníkov.

Strednodobý výhľad organizácie:
Podporiť adaptáciu nových duchovných v jednotlivých zložkách, ich vybavenie,
vyškolenie, pomoc pri spracovaní nevyhnutných základných dokumentov pre činnosť, ale aj
zosynchronizovanie činností v rámci jednotlivých pôsobísk a rezortov.
Kontrolnou činnosťou dosiahnuť, aby sa odborné úlohy duchovnej a pastoračnej služby
uspokojivo plnili v súlade so schváleným Štatútom Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Podieľať sa

na aktualizácii interných normatívnych aktov, tvorbe predpisov v súlade s potrebami OS SR a OZ
SR.
Účasťou na medzinárodných podujatiach pokračovať v nadväzovaní a prehlbovaní
vzťahov so zahraničnými protestantskými duchovnými službami.
Napomáhať pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek
a zabezpečiť v každom roku účasť jedného vojenského duchovného v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu.
Vytvoriť predpoklady k tomu, aby sa do konca roku 2014 dosiahlo plné personálne
obsadenie tabuľkových miest duchovných Ústredia. Podľa Štatútu Čl. 28 ods. 3 dojednať s ERC
obsadenie miest riadiacimi pracovníkmi v EPS.
Zintenzívniť spoluprácu Ústredia s registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami zúčastnenými na Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými
cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v
Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky na dosiahnutie vyššej adresnosti
pastoračnej starostlivosti ich veriacim v OS SR a OZ SR.
Naďalej pokračovať v organizovaní aktivít náboženského charakteru pre príslušníkov
ozbrojených zložiek SR a ich rodín (evanjelizačné stretnutia, detské tábory, duchovné podujatia)
s cieľom duchovného rastu, ale aj prezentácie OS SR a OZ SR a duchovnej služby na verejnosti.
V sociálnej a charitatívnej činnosti sa orientovať na pomoc manželkám/manželom a
deťom vojakov pôsobiacich v zahraničných misiách, sirotám príslušníkov OS a OZ SR, obetiam
kriminálnych zločinov a dlhodobo ťažko chorým bývalým príslušníkom OS SR a OZ SR.
Pokračovať v koordinácii humanitárnej pomoci krajinám postihnutým vojenskými
konfliktami v miestach pôsobenia Ozbrojených síl SR.

3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Ústredie nemalo uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom štátnej správy podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti (materiál schválený uznesením vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000), preto nie sú
uvedené jeho podstatné časti a ich plnenie.

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A JEJ NÁKLADY
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR
(Ústredie) vstúpilo do siedmeho roku svojej existencie schopné zabezpečovať duchovnú službu
pre ozbrojené zložky nášho štátu v predpokladanom rozsahu. 20 kňazov zo šiestich
registrovaných cirkví, (z toho 18 v štátnej službe ako súčasť dôstojníckeho zboru OS SR a OZ
SR) konalo pastoračnú službu v troch silových rezortoch štátnej správy.
Po diskusiách medzi Ústredím a úradmi ekumenickej pastoračnej služby v rezortoch, ktoré
mali za cieľ zjednotiť kritériá pre hodnotenie duchovnej služby v rozličnom prostredí (vojsko,
polícia a väzenstvo) bolo obsahovo i kvantitatívne dohodnuté jednotné vyhodnocovanie
duchovnej činnosti ekumenickej pastoračnej služby (EPS). Merateľné ukazovatele dostali svoje
názvoslovie, aby bolo možné vyhodnotiť výkonnosť a efektivitu práce EPS. Každý duchovný sa
musí vo svojej činnosti opierať o svoj osobný ročný plán duchovno - pastoračných aktivít,

v ktorom mu generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (generálny
duchovný) stanoví počty jednotlivých merateľných ukazovateľov (duchovno-pastoračné aktivity)
pre jeho funkčné zaradenie. Tieto aktivity každý duchovný raz štvrťročne vyhodnocuje a zašle
generálnemu duchovnému na Ústredie .
Podľa týchto plánov sa dbá na to, aby duchovní EPS svojou pastoračnou činnosťou vplývali
na celkový osobnostný profil príslušníkov ozbrojených zložiek. V súčasnosti sa od vojakov,
policajtov a príslušníkov väzenskej a justičnej stráže vyžaduje okrem dobrej fyzickej a odbornej
pripravenosti, duševná vyrovnanosť aj mravná a morálna ukotvenosť, čo predpokladá dobré
duchovné zázemie príslušníka. Preto sa duchovní EPS okrem pravidelných bohoslužieb
zameriavajú aj na náboženskú výchovu a prednáškovú činnosť, ktorou sa snažia zvýšiť
rozhľadenosť v oblasti religionistiky. Základným pilierom výchovy je upevňovanie charakteru
príslušníka ozbrojených zložiek, aby sa vo svojom povolaní rozhodoval v zmysle všeobecne
uznávaných etických požiadaviek, ktoré vychádzajú z tradície kresťanského kultúrneho
dedičstva.
Pri kontrolách výsledkov plnenia plánovanej činnosti duchovných môžem konštatovať, že v
roku 2013 došlo ku kvantitatívnemu zvýšeniu počtu duchovno-pastoračných aktivít takmer vo
všetkých oblastiach pôsobnosti duchovných EPS. Zvlášť významný nárast aktivít bol
zaznamenaný v oblasti pastorálneho poradenstva. V rezorte vnútra a spravodlivosti sa stala táto
duchovná pomoc vyhľadávaná a preferovaná. Záujem o bohoslužobnú činnosť zostáva
nezmenený v Ozbrojených silách SR, ale nárast žiadostí, najmä o individuálne pastoračné
aktivity je evidovaný v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Oproti roku 2012 badať v roku 2013
nárast počtu stretnutí príslušníkov ozbrojených zložiek s náboženskou tematikou, ktoré boli
aspoň s časti organizované duchovnými EPS a rozšírenie medzinárodnej spolupráce na tomto
poli. Kvôli pracovnej vyťaženosti a časovej zaneprázdnenosti duchovných však stále nezostáva
dostatok času na individuálne vzdelávanie ako aj pravidelné prispievanie duchovných EPS do
odborných publikácií, verejných cirkevných periodík, čoho odrazom je aj slabo využívaná
webovú stránku Ústredia EPS.
Ústredie ako rozpočtová organizácia sa musí venovať okrem dennej operatívy, ktorá jej
vyplýva z platnej rezortnej legislatívy a koncepcie duchovnej služby v OS SR aj plneniu úloh,
ktoré sú stanovené v ročnom Pláne spoločných aktivít EPS. Každoročne v tretí januárový týždeň
(18. – 25. január) organizuje spoločnú ekumenickú bohoslužbu EPS a Ordinariátu počas Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov, na ktorej sa zúčastňujú duchovní EPS a katolícki duchovní
Ordinariátu OS a OZ SR (Ordinariát). Z Plánu spoločných aktivít je hodno vyzdvihnúť Duchovné
cvičenia pre duchovných EPS, ktoré sa v roku 2013 uskutočnili v liptovskom Mikuláši za účasti
generálneho biskupa ECAV a predsedu ERC v SR Miloša Klátika, ktorý na akademickej pôde
AOS predniesol prednášku o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Ústredie ešte v roku 2012 v úzkej spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v SR /ERC/
pripravilo a po dlhšom čase uskutočnilo splnenie článku 28. Štatútu Ústredia o ekumenickom
zastúpení cirkví v riadiacich postoch Ústredia. Preto v roku 2013 Ústredie pripravilo i 3
inštalácie: dvoch riaditeľov a jednej policajnej duchovnej:
14. februára 2013 biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku László Fazekas
slávnostne uviedol vojenského duchovného por. Dávida Vargaeštoka do duchovnej služby v OS
a OZ SR a následne ho do funkcie riaditeľa kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby
v OS SR a OZ SR vymenoval generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Miroslav Táborský.
13. marca 2013 bolo 7. výročie vzniku Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v
Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky spojené s menovaním poručíka
Vladimíra Vargu za riaditeľa Úradu EPS v Ozbrojených silách. Menovací dekrét odovzdal

poručíkovi Vladimírovi Vargovi generálny duchovný Miroslav Táborský po slávnostnej
bohoslužbe v bratislavskom pravoslávnom kostole sv. Mikuláša. Do služby duchovného EPS ho
vyslal arcibiskup Rastislav, najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
31. mája 2013 generálny duchovný pplk. Mgr. Miroslav Táborský na vlastnú žiadosť odstúpil
z funkcie generálneho duchovného. Zastupovaním tejto funkcie bol ERC v SR poverený por.
Mgr. Dávid Vargaeštok, ktorý túto funkciu následne zastával až do 15. decembra, keď na funkciu
generálneho duchovného bol menovaný pplk. Mgr. Marian Bodolló. Ten potvrdil nastúpený trend
zvyšovania efektivity duchovnej služby. Za tým účelom hodlá generálny duchovný navštíviť
aspoň raz za tri roky každý vojenský útvar a miesto pôsobenia policajného duchovného
a väzenského pastora. V roku 2013 vykonal vizitácie a pastoračné návštevy v Prešove, v
Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Lučenci a vo Zvolene.
Na pracovných zhromaždeniach, ale najmä na duchovných cvičeniach generálny duchovný
presadzoval v pastoračnej službe najmä dva základné princípy práce: ústretovosť voči veriacim
a podporu ekumenického spolunažívania veriacich spoločenstva 10 cirkví. Pritom duchovným
zdôrazňoval, že v pastoračnej službe ide o spoločné dielo kresťanskej misie a tímovú prácu.
Všetky kontakty, či už so štátnymi inštitúciami alebo s neštátnymi organizáciami ako aj
s duchovnými službami zahraničných krajín využíval na zviditeľnenie a prezentáciu ekumenickej
povahy pastoračnej služby. Popritom permanentne dbal na zvýšenie vzdelanostnej a odbornej
úrovne duchovných. Zintenzívnil tiež kontakty s predstaviteľmi cirkví, ktoré podpísali Dohodu č.
270/2005 Z. z. Na rokovaniach s Riadiacim výborom ERC oboznamoval predstaviteľov cirkví
s činnosťou ich duchovných a so stavom, zámermi a cieľmi EPS. Generálnemu duchovnému
a ostatným predstaviteľom EPS záleží na dobrej ekumenickej spolupráci s Ordinariátom OS a OZ
SR, veď hlavný cieľ svojej práce majú spoločný: dosiahnuť dobrý morálny profil vojska, polície
a väzenskej služby. Generálny duchovný na rokovaniach s ordinárom – biskupom Františkom
Rábekom hľadali spoločné stanoviská a postoje k aktuálnym otázkam duchovnej služby
v ozbrojených zložkách štátu. Napr.: Spoločne sa uchádzajú o zriadenie duchovnej služby pre
colníkov pri Ministerstve financií SR. Generálny duchovný sa zúčastňoval tiež reprezentačných
podujatí uskutočňovaných registrovanými cirkvami v gescii silových rezortov. Pri odchode
a návrate vojakov z misie ISAF ako aj pri národných sviatkoch mal prejav s duchovným
povzbudením vojakov a blízku verejnosť.
Ústredie EPS dodržalo plánované koncepčné rozhodnutie každoročne vyčleniť jedného
duchovného EPS do misií a operácií MKM, keď v prvom polroku 2013 malo v operácii ISAF
svojho vojenského duchovného, vtedy por. Mariana Bodolló a v druhom polroku npor. Viktora
Saba.
Ústredie EPS sa od svojho vzniku snaží efektívne podporovať aj „humanitárny rozmer“
našej vojenskej prítomnosti v krajinách MKM a rozširovať okruh subjektov, ľudí aj tém pri
poskytovaní pomoci pre tých, ktorí sú na to odkázaní v miestach pôsobenia OS SR. Uvedenú
oblasť činnosti Ústredia EPS koordinuje jej riaditeľ správy Ing. Milan Gajdoš.
Na základe iniciatívy slovenských vojakov pôsobiacich v operácii ALTHEA bola dňa 18.9.2013
ukončená distribúcia humanitárnej pomoci pre Bosnu a Hercegovinu. Materiál v hodnote 64 tis.
eur (spacie vaky, obuv, oblečenie, elektrocentrály) bol vyčlenený zo zásob MV SR a presunutý
v réžii MO SR. Humanitárna pomoc odovzdaná Červenému krížu vo Foči, Čajnice, časť v
Kalinovke na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach, najmä v zložitom
a vzdialenom teréne a na poskytnutie pomoci počas kalamít.
Od októbra 2013 bola realizovaná príprava na distribúciu v poradí 6. humanitárnej pomoci pre
obyvateľstvo provincie Uruzgán v Afganistane. Humanitárny materiál bol vyčlenený zo zásob
Ministerstva vnútra SR. Lekárničky boli zakúpené z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí

a európskych záležitostí SR, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby a Evanjelickej diakonie
ECAV na Slovensku. Do Afganistanu bola pomoc presunutá dňa 3.12.2013 v réžii MO SR.
Humanitárna pomoc bola určená pre afganských vodičov zásobujúcich LZ Kandahár,
prostredníctvom vojakov OS SR zabezpečujúcich ochranu letiska. Takto bola do Afganistanu
poskytnutá humanitárna pomoc už za viac ako 460 tis. eur.
V roku 2013 sa z iniciatívy Ústredia EPS stalo MO SR účastníkom medzirezortného programu
05T - Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) s alokáciou zdrojov od roku 2014, na projekty ODA,
ktoré budú realizované v spolupráci s príslušníkmi OS SR v krajinách medzinárodného krízového
manažmentu.
Za účelom posilnenia duchovného rozmeru príslušníkov ozbrojených zložiek
a napomáhania pri hľadaní kresťanskej orientácie každoročne vydáva Ústredie Diár EPS.
V sledovanom období rozdali duchovní Ústredia vojakom, policajtom a príslušníkom ZVJS 900
kusov v poradí piatej publikácie - Diár EPS 2014. Do tohtoročnej verzie prispeli svojimi
príhovormi minister obrany Martin Glváč a minister vnútra Róbert Kaliňák.
Personálnu politiku Ústredia EPS rieši generálny duchovný po dohode s predsedníctvom
ERC v SR, osobitne s PhDr. Milošom Klátikom, PhD., ktorý ako generálny biskup ECAV na
Slovensku je cirkevnou autoritou pre najväčší počet duchovných EPS. S ním aktuálne hľadal
a pomáhal nachádzať koncepčné riešenie pre usporiadanie Ústredia EPS spolu s
dotknutými predstaviteľmi registrovaných cirkví. Zamestnanci Ústredia (7 zamestnancov) tvoria
kompaktný dobre fungujúci tím, ktorému predovšetkým záleží na dobrom mene EPS.

4.1. Ekumenická pastoračná služba v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky
V armáde, podobne ako v ostatných zložkách spoločnosti, je metódou evanjelizácie
predovšetkým živé svedectvo veriacich, ktoré pomáha prenikaniu evanjelia do všetkých oblasti
vojenského života. Vojenskí duchovní chápu človeka v armáde, vľúdne s ním zaobchádzajú,
zaujímajú sa o jeho život a osud a spolu s ním sa usilujú o jeho mravné pozdvihnutie.
Z pracovníkov duchovnej služby prostým a nevtieravým spôsobom vyžaruje viera v duchovné
hodnoty a nádej v neviditeľné skutočnosti. Svedectvo veriacich je nevyhnutné, je neraz prvou
príležitosťou, pri nej ktorej sa vojaci vážne stretnú s tajomstvom Ježiša Krista, s Jeho menom,
učením, životom a zasľúbením nebeského kráľovstva. Preto má aj v armáde svoje miesto
kázanie a katechéza. Evanjelizácia môže dosiahnúť svoj plný účinok vtedy, ak sa vojenskí
duchovní viditeľným vstupom začlenia do ozbrojených síl, napr. sviatostným spôsobom,
oddanosťou cirkvi a prijímaním sviatostí. Ten, kto sa stane nasledovníkom Krista a prijal
Evanjelium, stáva sa aj ohlasovateľom. Skúšobným kameňom a dôkazom pravdivosti
evanjelizácie je to, že evanjelizovaní sa stávajú svedkami Evanjelia.
Zložkami evanjelizácie v ozbrojených silách sú: proces duchovnej obrody ich príslušníkov,
vydávanie kresťanského svedectva, otvorené hlásanie Evanjelia, jeho vnútorné prijatie, vstup
obrátených do spoločenstva kresťanov, prijímanie sviatostí a apoštolská činnosť v prostredí
ozbrojených síl. Stredom evanjelizácie, jej základom a vrcholom aj v ozbrojených silách je
pravda, že Ježiš Kristus, Syn Boží, sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych. Evanjelizácia

v armáde zahrňuje aj prorocké hlásanie druhého, nebeského života ako najvyššieho a večného
povolania ľudí.
Evanjelizácia v armáde v sebe zahŕňa aj ohlasovanie nádeje v splnenie Božích prisľúbení,
ohlasovanie Božej lásky k človeku a lásky človeka k Bohu, ohlasovanie bratskej lásky medzi
všetkými ľuďmi a národmi, objasnenie tajomstva zla, aktívne hľadanie dobra, hlásanie potreby
hľadať samotného Boha, ohlasovanie Kristovej prítomnosti v cirkvi a neposlednom rade
sviatostný život tak kňazov, ako aj kresťanov v armáde.
Viera ľudí aj v ozbrojených silách takmer ustavične naráža na sekularizmus a ateizmus. Aj
duchovná služba v armáde pri neveriacich rozlišuje postupy pri evanjelizácii vzhľadom na pôvod
neverectva. Súvisí to aj s rastom nevery v modernom svete, šírením antropocentrického ateizmu,
ktorý môže byť pragmatický, programový až bojovný. Všetky moderné formy ateizmu
vychádzajú zo sekularizmu. Neľudské vplyvy ateistického humanizmu idú ruka v ruke so
svetským čiže konzumným spôsobom života a túžbou po moci. To všetko sú argumenty, ktoré aj
v armáde odôvodňujú potrebu evanjelizácie. S tým duchovná služba počíta, a preto volí také
postupy v evanjelizačnom úsilí, ktoré nenásilnou formou vyvolávajú u človeka v armáde,
postihnutého týmto problémom, pozitívne reakcie.
Duchovná služba v ozbrojených silách do
procesu evanjelizácie systematicky zavádza aj prvok inkulturácie. V dnešnej dobe je iste užitočné
zaoberať sa tým, kedy je evanjelizácia spojená s inkulturáciou a kedy sa inkulturácia Evanjelia
používa ako pláštik pre neochotu zavŕšiť evanjelizáciu spoločenstvom s Cirkvou a sviatostným
životom evanjelizovaných. Preto sa evanjelizácia v armáde opiera tiež o snahu zachovať
nezameniteľný poklad viery.
Jednou z dôležitých úloh Cirkvi aj v duchovnej službe je učiteľská služba. Je to aj oblasť,
ktorá je súčasťou pastorálnej činnosti Cirkvi realizovanej duchovnou službou v ozbrojených
silách. Cieľom pôsobenia Cirkvi na človeka je ohlasovanie Evanjelia, aby človek žil s Kristom
oslobodený od zla.
Poslaním individuálneho – pastorálneho poradenstva duchovnej služby v armáde je
umožniť „klientovi“ stať sa slobodným, aby mohol byť zodpovedným, lebo len slobodný človek
je schopný byť zodpovedným. Rovnako potrebné je umožniť klientovi zaoberať sa bolesťou, lebo
rozvoj a zretie je výsledkom zaoberania sa stresmi, ktoré prináša život.
V priestoroch kasární, kde pôsobia vojenskí duchovní EPS, sú zriadené kaplnky, v ktorých
sa sporadicky, ale niekde i pravidelne vykonávajú bohoslužby. Každý vojenský duchovný je
nápomocný veliteľovi pri monitorovaní duchovného a morálneho stavu jednotky. Je poradcom
veliteľa v oblasti duchovnej služby. Okrem bohoslužby, zabezpečuje duchovné vedenie a
pastorálne poradenstvo veriacim cirkví zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou republikou a
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich
veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.
Od 1. 1. 2013 nastúpil na miesto riaditeľa Úradu EPS Ozbrojených síl SR (Úrad EPS OS
SR) por. Mgr. Vladimír Varga, duchovný Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Dovtedy pôsobiaci
riaditeľ Ing. Mgr. Jaroslav Balocký sa stal vedúcim sekretariátu Úradu EPS OS SR. Novo
nastúpený Riaditeľ sa podobne ako jeho predchodca zúčastňoval na slávnostných resp.
spomienkových aktivitách MO SR a OS SR doma . Medzi ne tradične patrí spomienka na leteckú
tragédiu v Hejciach (19. 1.), spomienka na tragické úmrtie generála Milana Rastislava Štefánika
(4. 5.). V októbri na výročie Dní obetí Dukly pri pamätníku na duklianskom priesmyku a pri
pamätníku vo Svidníku sa zúčastňujú pietne aktov, na ktorých majú bohoslužobné úkony podľa
liturgie Pravoslávnej cirkvi. Zároveň zabezpečoval agendu a koordinoval vojenských
duchovných pri spoločných aktivitách. Má na starosti aby sa v kaplnke MO SR a na útvaroch OS

SR vykonávali pravidelné pobožnosti, a aby sa vojakom pri strate životného optimizmu
poskytovala náležitá útecha.
Pravidelne býva organizovaný letný detský biblický tábor pre deti príslušníkov a
zamestnancov rezortu obrany. Minulý rok sa konal vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej
Šírave, kde bol pripravený bohatý a pestrý program pre 45 detí.
V roku 2013 pokračoval npor. Viktor Sabo v organizovaní stretnutí rodín profesionálnych
vojakov a zamestnancov MO SR. Za Touto činnosťou je snaha napomôcť zveľadeniu morálneho
stavu príslušníkov OS SR obnovením rodinnej integrity vojakov s ich rodinnými príslušníkmi.
Vojenskí duchovní EPS kladú čoraz väčší dôraz svojej práce na poradenskú činnosť. Kvôli
lepším kontaktom sa nevyhýbajú bežným prácam na útvaroch. Okrem konania bohoslužieb
v kaplnkách svojich útvarov, pripravujú programy a pomáhajú veliteľom pri organizovaní
verejných a spoločenských aktivít. Vykonávajú prednáškovú činnosť, vedú spoločensko-vedné
semináre, v osobných pastoračných rozhovoroch s jednotlivcami alebo v skupinách hľadajú
morálne riešenia na nastolené etické otázky, čím napomáhajú vyrovnávať sa s mnohými
duchovnými problémami. V rámci publikačnej činnosti podľa potreby prispievajú do vojenského
časopisu OBRANA, na portál internetovej stránky MO SR www.ustreps.sk ako aj do rôznych
cirkevných periodík. Vyučujú náboženstvo, prisluhujú sviatosti, sobášia aj pochovávajú
spôsobom zaužívaným v ich cirkvi.
Vojenskí duchovní EPS sa zúčastňovali zahraničných konferencií a sympózií spojených
s prednáškovou činnosťou a nadväzovali osobné kontakty s duchovnými armád NATO.
Vymieňaním skúseností a prehlbovaním svojich vedomostí sa snažia skvalitniť svoje pôsobenie
v pastorálnej činnosti.
Medzinárodnú spolupatričnosť duchovných služieb prehlbovali zahraničné služobné cesty
a stretnutia: V júni Úrad EPS OS SR v úzkej súčinnosti Ústredím zabezpečil a organizoval účasť
vojakov OS SR na stretnutí protestantských vojakov vo francúzskom Méjanes Le Clap.
Riaditeľ úradu EPS OS SR hodnotí pôsobenie duchovnej služby v OS SR v roku 2013
pozitívne, s dobrým ohlasom u veliteľov útvarov aj u príslušníkov jednotlivých útvarov.
Vyzdvihuje profesionalitu a pohotovosť zaangažovania duchovných pri riešení sporov
a kolíznych situácií medzi vojakmi. Oceňuje najmä ich schopnosť prispôsobiť sa aktivitám
a pripravenosť ku variabilite pri organizovaní neplánovaných aktivít (pietne akty, práca
s rodinami vojakov).
Duchovní EPS v ozbrojených silách sú ustanovení do systemizovaných funkcií
duchovných EPS s teritoriálnou pôsobnosťou. Generálny duchovný stanovil svojim rozhodnutím
hranicu teritória s konkrétnymi súčasťami ozbrojených síl, ktoré má vojenský duchovný EPS
v komplexnej starostlivosti.
V súčasnosti pôsobia v EPS ako profesionálni vojaci 8 duchovných:. 3 z Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 3 z Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a 2 z
Reformovanej kresťanskej cirkev na Slovensku.

4.2. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva vnútra SR
Takmer úplne na osobných kontaktoch s jednotlivými príslušníkmi Policajného zboru je
v prostredí rezortu Ministerstva vnútra SR postavená činnosť policajných duchovných, ktorá
vyžaduje potrebu určitého stotožnenia sa s ľuďmi, s ktorými duchovný EPS pracuje. Dobré

pastoračné zručnosti duchovného EPS sú potrebné pre budovanie stálych vzťahov dôvery
a priateľstva s príslušníkmi PZ SR. Stali sa hlavným pilierom duchovnej práce počas 7 rokov
existencie EPS pri MV SR. Riaditeľ Ú EPS MV SR mjr. Milan Petrula konštatuje, že služba
každého policajného duchovného je na pôsobiskách v rámci rezortu Ministerstva vnútra pozitívne
prijímaná a akceptovaná. Duchovní sa štrukturálne i funkčne zastabilizovali v celkovom systéme
a chode rezortu.
Riaditeľ Úradu EPS MV SR však vidí aj bolestivé miesta v živote príslušníkov PZ, najmä
v ich sociálnom a rodinnom zázemí, čo má často za následok rozvrat rodinných vzťahov.
Policajti sa vo svojej práci stretávajú s recidívou kriminality, so slabou vymožiteľnosťou práva v
súdnom systéme, s často očividne nespravodlivými rozhodnutiami zo strany verejných inštitúcií i
justície. Nemožno sa čudovať, že následky tohto stavu sa prejavujú v úpadku profesijnej morálky
a ľahostajnosťou voči ľuďom aj v radoch tých, ktorí sa majú správať podľa hesla: Pomáhať
a chrániť.
Duchovná služba je teda medzi zamestnancami vo verejnom záujme, príslušníkmi Policajného
zboru, Hasičského a záchranného zboru, ako aj Horskej záchrannej služby veľmi potrebná.
Ústredie EPS postavilo do štátnej služby pri MV SR troch evanjelických duchovných, 1. júla
2013 nastúpila nová policajná duchovná npor. Mgr. Júlia Štofanová. Dostala umiestnenie na OR
PZ Senica a cirkevne bola inštalovaná 15. 12. 2013 v evanjelickom kostole v Senici. Ďalšie dve
farárky sú z Reformovanej kresťanskej cirkvi. Z duchovných ECAV na Slovensku sa v druhej
polovici roku 2014 naplní druhé štvorročné obdobie v štátnej službe riaditeľovi Ú EPS MV SR
pplk.. Milanovi Petrulovi. Major. Ján Paciga pracuje na vysunutom pracovisku v Liptovskom
Mikuláši už 6 rok a kpt. Matúš Vongrej, ktorý pôsobí na vysunutom pracovisku vo Vranove nad
Topľou 5 rokov. Štvorročné obdobie majú za sebou policajné duchovné kpt. Jana Tabačková, na
vysunutom pracovisku v Košiciach a kpt. Alžbeta Lucskayová, v Lučenci.
Policajní duchovní sú zaraďovaní do preventívnych činností Policajného zboru SR
a vyrozumievania príbuzných o nehodách.
V roku 2013 začal riaditeľ Ú EPS MV SR s príslušnými funkcionármi MV SR rokovania
s cieľom získania finančného príspevku zo sociálneho fondu MV SR pre tábory organizované
Úradom EPS, pričom rozobral s kompetentnými možnosti organizovania letných táborov
v rezortných zariadeniach. Pravidelne každý rok organizuje letný detský tábor v zahraničí.
11. až 15.septembra 2013 sa ÚEPS MV SR zúčastnil seminára v zahraničí:
Cestovateľský seminár s duchovnou službou v Durínsku, ktorého sa zúčastnilo 16 ľudí
z Policajného zboru a Hasičského a Záchranného zboru.
ÚEPS MV SR každoročne koncom septembra organizuje pre rodiny príslušníkov a
zamestnancov MV SR výstup na niektorý štít vo Vysokých Tatrách, na ktorom sa stretnú, aby sa
vzájomne telesne i duchovne posilnili. 5.ročník celoslovenského policajného a hasičského
výstupu vo Vysokých Tatrách sa konal 27.- 29.septembra 2013 pod názvom: Pochod
Belianskymi Tatrami zúčastnilo sa ho 453 policajtov a rodinných príslušníkov.

4.3. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR
Hlavným cieľom a poslaním ekumenickej pastoračnej služby Zboru väzenskej a justičnej
stráže je rozvoj duchovných hodnôt a uspokojovanie náboženských potrieb obvinených a
odsúdených v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na
výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej

len „ústav”) v súlade s osobitnými predpismi na základe dobrovoľnosti a prejaveného záujmu
obvineného alebo odsúdeného. V rámci ústavu, v ktorom má jednotlivý duchovný EPS svoje
tabuľkové miesto, je výkon duchovnej služby zabezpečovaný s dostatočnou intenzitou.
Pastoračná služba duchovných EPS sa sporadicky poskytuje aj obvineným a odsúdeným
v ostaných ústavoch, ktoré väzenskí pastori navštevujú podľa možnosti, avšak pri danom počte
(s troma) výkonnými pracovníkmi, je samozrejme ťažko obsiahnuteľná. Do portfólia
ekumenickej pastoračnej služby sa duchovná služby EPS usilovala zahrnúť i duchovnú
starostlivosť o príslušníkov a zamestnancov ZVJS a ich rodinných príslušníkov aktivitami
Ústredia EPS, napríklad organizovaním detského biblického tábora cez letné školské prázdniny.
Prostredie na výkon pastoračnej služby v ZVJS je pre každého väzenského pastora špecifické a
osobité podľa daných pomerov v ústave a tvorí rozmanitý komplex činností.
Duchovných EPS koordinuje a kontakt s Ministerstvom spravodlivosti SR a Generálnym
riaditeľstvom ZVJS zaobstaráva Úrad ekumenickej pastoračnej služby Zboru väzenskej
a justičnej stráže (ďalej len „Úrad EPS ZVJS“). Je organizačnou zložkou Generálneho
riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ZVJS”) a sídli v Bratislave. Úrad EPS
ZVJS vedie podľa pokynov generálneho duchovného OS a OZ SR a príslušných rezortných
noriem starší duchovný mjr. Ján Šefčík. Úrad EPS ZVJS od čias svojho vzniku (1. 1. 2007)
významne prispel k etablovaniu ekumenickej pastoračnej služby v rezorte MS SR.
V roku 2013 boli Ústredím EPS podniknuté kroky pre vytvorenie ďalších miest
duchovných EPS v ZVJS. Predpoklady pre posilnenie duchovnej služby v ústavoch v oblasti
stredného Slovenska spĺňa novo vzniknuté tabuľkové miesto v Ústave na výkon väzby v Banskej
Bystrici, kde na referát duchovných služieb bol z ECAV na Slovensku vyslaný duchovný EPS.
Podľa referencií staršieho duchovného je potrebné prijať ešte jedného duchovného, ktorý by
pôsobil v oblasti západného Slovenska, konkrétne navrhuje vytvoriť tabuľkové miesto pre
väzenského pastora v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Návrh staršieho duchovného Úradu EPS ZVJS predpokladá, že prijatý duchovný EPS bude
poskytovať duchovnú službu v štyroch ústavoch ZVJS, čím sa pre neho uvoľní čas pre výkon
riadiacich a administratívnych úkonov. Ústredie EPS sa však cestou Ekumenickej rady cirkví
zasadzuje o prijatie administratívneho pracovníka na Úrad EPS ZVJS, ktorý by mal na starosti
evidenciu a dohľad nad duchovnou činnosťou dobrovoľníkov z registrovaných cirkví v ústavoch.
Starší duchovný mjr. Ján Šefčík pôsobí v ústavoch západnej oblasti, ako predstaviteľ EPS
v ZVJS má okrem vlastnej pastoračnej činnosti na starosti aj koordináciu duchovných služieb pri
MS SR. Ďalší traja väzenskí pastori vykonávajú pastoračnú službu v Košiciach por. Mgr.
Stanislav Depta, v Sučanoch kpt. Mgr. Milan Graus a v Banskej Bystrici npor. Mgr. Ľubomír
Kordoš.
Ústavy v pastoračnej starostlivosti
Starší duchovný
Väzenský pastor
z ÚVV Banská Bystrica
Väzenský pastor
z a ÚVTOS Košice
Väzenský pastor
z ÚVV pre mladistvých Sučany

ÚVV Bratislava, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou,
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
ÚVV Banská Bystrica, ÚVTOS Banská Bystrica –
Kráľová, ÚVV Nitra, ÚVTOS Nitra – Chrenová, ÚVTOS
Ružomberok, ÚVTOS Želiezovce
ÚVV a ÚVTOS Košice, ÚVTOS Košice – Šaca, ÚVTOS
a ÚVV Levoča, ÚVV a ÚVTOS Prešov
ÚVTOS Dubnica nad Váhom, ÚVTOS a ÚVV Ilava,
ÚVTOS pre mladistvých Sučany, Nemocnica pre
obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín, ÚVV Žilina

Duchovnú službu môže na princípe dobrovoľnosti poskytovať aj zástupca registrovanej
cirkvi, ktorý je na to písomne splnomocnený príslušným cirkevným úradom podľa osobitného
predpisu. Cirkevný úrad zodpovedá za odbornú úroveň, občiansku a morálnu bezúhonnosť
zástupcu cirkvi. Zoznam splnomocnených zástupcov cirkví a ich vstup do ústavu na základe
písomnej žiadosti schvaľuje riaditeľ ústavu. Zástupca cirkvi sa oboznámi s podmienkami vstupu
do objektu ústavu, čo potvrdí svojím podpisom, pričom rešpektuje úkony nevyhnutné na plnenie
úloh pri vstupe osôb do ústavu vyplývajúce z osobitného predpisu Zákona č. 4/2001 Z. z. Ide
najmä o písomné poučenie, ktoré sa zakladá k povoleniu vstupu a archivuje sa v súlade s
interným predpisom. Kópia poučenia sa odovzdá aj zástupcovi cirkvi. Pre dobrovoľníkov
poskytujúcich duchovnú službu vo väzenstve sa raz za dva roky v zariadení ZVJS v Omšení
pripravuje pracovno–vzdelávací seminár. V roku 2012 sa neuskutočnil. Cieľom seminára, ktorý
organizuje Slovenské väzenské spoločenstvo, je zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť
pracovníkov cirkevných organizácií prostredníctvom výmeny skúseností a doplnením si
vedomostí v problematike realizovania duchovnej služby v ústavoch.

4.4. Prehľad spoločných akcií uskutočnených duchovnými EPS v OS a OZ SR
4.4.1 Vymenovanie nových funkcionárov EPS
a/ Generálny duchovný vymenoval por. Dávida Vargaeštoka za riaditeľa kancelárie
Ústredia EPS
V kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) v Bratislave 14. februára 2013 biskup
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Laszló Fazekas slávnostne uviedol vojenského
duchovného por. Dávida Vargaeštoka do duchovnej služby v OS a OZ SR a následne ho funkcie
riaditeľa kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR vymenoval
generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Miroslav Táborský Na inštalačnej pobožnosti sa okrem
funkcionárov, duchovných a pracovníkov ekumenickej pastoračnej služby zúčastnili zboroví,
seniorálni i celocirkevní predstavitelia i vojenskí hodnostári Ozbrojených síl SR. Slovo Božie
kázal Juraj Brecko, senior Ondavsko-hornádskeho seniorátu na východnom Slovensku, z ktorého
inštalovaný vojenský duchovný pochádzal.
b/ Výročie Ústredia EPS bolo spojené s menovaním do funkcie riaditeľa Úradu EPS OS SR
Siedme výročie vzniku Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky bolo 13. marca spojené s menovaním poručíka
Vladimíra Vargu na funkciu riaditeľa Úradu EPS v Ozbrojených silách. Menovací dekrét
odovzdal poručíkovi Vladimírovi Vargovi generálny duchovný EPS podplukovník Miroslav
Táborský po slávnostnej bohoslužbe v bratislavskom pravoslávnom kostole sv. Mikuláša. Do
služby duchovného EPS ho vyslal pravoslávny prešovský arcibiskup a celého Slovenska vladyka
Rastislav, ktorý o. i. povedal: „Mnohí si myslia, že v dnešnom modernom svete úzkej
špecializácie nie je potrebné medzi profesionálmi dávať priestor kňazom a duchovným. Vojaci,
policajti, hasiči, záchranári a príslušníci väzenskej a justičnej stráže zažívajú však pri výkone
svojho povolania často situácie, v ktorých sami potrebujú duchovnú podporu, aby si zachovali
morálnu integritu a dobré svedomie. Nezanedbateľná úloha vojenských duchovných je tiež pri
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c/ Do funkcie generálneho duchovného bol vymenovaný Mgr. Marian Bodolló
Na Ústredí ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch
SR došlo v priebehu roku 2013 k zmene vo vedení. Minister obrany dňom 1. decembra 2013
ustanovil do funkcie generálneho duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pplk.
Mariana Bodollu, vojenského duchovného a doterajšieho dekana Veliteľstva síl výcviku
a podpory OS SR.
4.4.2 Zahraničné misie
V roku 2013 mali na zahraničných misiách KMK účasť dvaja duchovní EPS evanjelickí farári
kpt. Marian Bodolló a npor. Viktor Sabo. Mali na starosti, obrazne povedané, duchovnú
vyrovnanosť vojakov v náročných podmienkach bojového vypätia a odlúčenia od príbuzných a
aby vojsko nestratilo zo zreteľa etickú a morálnu stránku svojho misijného nasadenia. Spoločne s
veliacimi dôstojníkmi nasadených kontingentov sa im darilo udržať dobrého ducha mužstva v
tábore napriek záťaži na ich psychické a fyzické zdravie. Prvý polrok pôsobil v Afganistane kpt.
Marian Bodolló, ktorý ako súčasť Národného podporného prvku (NSE) bol zaradený do 19.
rotácie ISAF Afganistan, kde pastorálne zaopatroval vojakov na základni Camp Nathan Smith
a Tarin Cowt. Druhý polrok vykonával duchovnú službu v zahraničnej misii ISAF starší kaplán
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši npor.
Viktor Sabo. Z pôsobenia duchovného v zahraničí mal už skúsenosti, ktoré zúročil pri
upevňovaní bojového ducha a morálky vojakov po tragických udalostiach pri úmrtí našich
vojakov v Afganistane.
4.4.3 Účasť na pietnych spomienkach
a/

Pietne spomienky v Slovenskej republike

Na pietnej spomienke v podvečer 4. mája, sa pod organizačným vedením Nadácie Milana
Rastislava Štefánika zišli pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika na nábreží Dunaja v
Bratislave poprední predstavitelia ministerstva obrany, zástupcovia diplomatického zboru, mesta
Bratislavy
a
verejnosti.
pplk. Miroslav Táborský, generálny duchovný OS a OZ SR, povedal po príhovoroch popredných
rečníkov, že na pozadí Štefánikovej viery vychádzajúcej z náboženského a kultúrneho zázemia
Myjavských kopaníc ďaleko za hranice našej krajiny vyčnieva šľachetné a heroické dielo, lebo:
„Štefánikove srdce bilo pre svoj národ, a preto našiel v sebe silu a trpezlivosť pre nerovný zápas.
Veril, miloval a pracoval pre svojich blížnych a tak naplnil odkaz nášho Pána Ježiša Krista. Učme
sa od neho, aby aj naša viera priniesla hojné ovocie pre národu a krajinu.“
Dňa 31. októbra sa na vojenskom cintoríne na Hrádku v Michalovciach konala spomienková
bohoslužba v staroslovienskom jazyku - panychída za padlých vojakov. Pod velením náčelníka
štábu Samohybného delostreleckého oddielu majora Ľubomíra Bodnára, michalovskí vojaci s

pokorou a úctou, vzdali hold zapálením sviečky a položením venca všetkým vojakom padlým
počas II. svetovej vojny. Pietnej spomienky sa zúčastnil medzi inými aj vnuk jedného z padlých
vojakov, ktorý pricestoval z Moskvy, Alexander Kuchtarov. Ako každý rok aj teraz prišiel, aby
vzdal česť svojmu zosnulému dedovi, ktorý obetoval svoj život aj za našu slobodu a mier.
Neskrýval dojatie a prostredníctvom náčelníka štábu vyjadril svoje poďakovanie všetkým
zúčastnením príslušníkom samohybného delostreleckého oddielu za ich účasť na tejto pietnej
spomienke.

b/

Pietne spomienky v zahraničí

Dňa 15. januára 2013 sa v Slovenskom Komlóši v Maďarsku konala spomienková slávnosť
na slovenských vojakov padlých počas 2. svetovej vojny v bojoch pri rieke Don v Rusku.
Zástupcovia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR sa zúčastnili podujatia,
ktoré každoročne pripravuje miestny evanjelický cirkevný zbor na čele s farárom Attilom
Szpisákom. V strede obce dal cirkevný zbor postaviť pamätník s menami všetkých 200 padlých
vojakov – slovenských i maďarských, aby aj mladšie generácie nezabudli na to, že kvôli dnešnej
slobode, mieru a pokojnému životu iní museli ten svoj obetovať bez možnosti voľby inej cesty.
9. mája 2013 bolo v rumunskom meste Nadlak, kde žije najväčšia komunita zahraničných
Slovákov na „Dolnej zemi“, spomienkové podujatie pri ktorom si uctili obete tamojších Slovákov
počas II. sv. vojny v Rumunsku. V deň Nanebovstúpenia Pána si veriaci tamojšieho cirkevného
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania každoročne pripomínajú nielen nádej
v opätovný príchod Pána Ježiša Krista, ale spomínajú aj na padlých slovenských vojakov počas
bojov prvej a druhej svetovej vojny. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili príslušníci
rumunskej armády, príslušníci policajného a hasičského zboru, ako aj predstavitelia miestnej
a štátnej správy. Generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský, ktorý na spomienkové slávnosti
prišiel v sprievode riaditeľa kancelárie Ústredia EPS por. Dávida Vargaeštoka a staršieho kaplána
Akadémie OS generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši npor. Viktora Saba, ocenil snahu
miestneho zboru i obyvateľov mesta zachovať svoju identitu i pamiatku svojich predkov, ktorí za
slobodu, mier a lepšiu budúcnosť ďalších generácií neváhali položiť svoj život.
4.4.4 Duchovná obnova pre manželské páry
S podporou veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovníka Martina Michalku sa 25. – 26.
októbra 2013 uskutočnilo stretnutie manželských párov vo výcvikovom zariadení Zemplínska
Šírava. Príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec spoločne s
rodinami. manželské páry sa prišli nielen duchovne posilniť, ale vypočuli si aj vzácne prednášky
a rozhovory, ktoré im pomohli hľadať cesty upevneniu svojich manželských vzťahov. Získali
pritom poznatky nielen pre manželský život, ale aj pre výchovu svojich detí. Počas prednášky a
diskusie bol pre deti zabezpečený animačný program. Prekrásny slnečný októbrový víkend plný
duchovných zážitkov vyvrcholil spoločnou prechádzkou v krásnom jesennom prostredí
Zemplínskej Šíravy.

4.4. 5 Detský biblický tábor
V dňoch 11.- 20. 8. 2013 zorganizoval Detský biblický tábor na Zemplínskej Šírave Úrad
ekumenickej pastoračnej služby OS SR pre tridsaťšesť detí profesionálnych vojakov
a zamestnancov rezortu. Ústredie EPS, prispelo venovaním vecných darov pre víťazov
rozličných súťaží, ktorých sa deti s radosťou zúčastňovali. Nad mladými zverencami bdeli pod
taktovkou vedúcej prevádzky Ľuboslavy Lupjanovej Iveta Molčanová, Valéria Čobirková,
Zuzana Maškulková a Radovan Mihál pričom sa o duchovné vedenie postarali vojenskí
duchovní Simon Czap a Marian Bodolló.
4.4.6 Riaditeľ Úradu EPS OS SR požehnal účastníkov výstupu na Kriváň
Účastníkom tohtoročného 18. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň 24.
augusta vystúpilo podľa vedúceho organizačného výboru plukovníka v.v. Jozefa Košíka v tomto
roku takmer tisíc účastníkov požehnal riaditeľ Úradu EPS OS SR poručík Mgr. Vladimír Varga ,
kde prítomných za ich námahu obdaril nielen slovom vďaky a pochvaly, ale aj malou
pozornosťou - ikonkou sv. kniežaťa Vladimíra. Výstup zhodnotil slovami ap. Petra: „Pane je
dobre, že sme tu“ (Mt 17, 4).
4.4.7

Protestantské stretnutie vojakov vo Francúzsku

Na historicky významnom mieste francúzskeho protestantizmu, v kraji zvanom Cévennes
v južnom Francúzsku sa už od roku 1951 stretávajú protestantskí vojaci, aby uvažovali, nad
aktuálnymi témami povojnového sveta. V roku 2013 prišlo hľadať a nachádzať riešenia svojich
konkrétnych problémov 26 príslušníkov ozbrojených zložiek SR. Na svojej ceste do Mejannés
Le Clap, ktorá začala v utorok 18. júna a skončila 25. júna, navštívili mestá Nice, Uzes i
Avignone, videli zaujímavé miesta a historické skvosty svetskej i cirkevnej architektúry
francúzskeho Provensálska i Azúrového pobrežia. V programe stretnutia dominovala téma 62.
medzinárodného stretnutia protestantských vojakov (RIMP) výzva: Prekonať krízu. Vojaci a
ozbrojené zložky z dvadsiatich kresťanských štátov, v ktorých pôsobí protestantská duchovná
služba, sa zišli v neformálnych rozhovoroch premýšľali, diskutovali a meditovali o svojich
problémoch a o tom, ako byť „svetlom vo tme“, v ktorej je súčasný veriaci človek, pôsobiaci v
ozbrojených zložkách, konfrontovaný s prejavmi morálnej, hospodárskej, osobnostnej a
duchovnej krízy. Kresťanskí vojaci spolu s príslušníkmi iných ozbrojených zložiek nechcú
podľahnúť rozmáhajúcemu sa pesimizmu, ale sa učia prekonávať aj tie najhlbšie krízy vo viere v
Ježiša Krista a v sile jeho Ducha.

4.4.8 Výchovno – vzdelávacie aktivity pre príslušníkov OS SR
a/ Prednášky v rámci odborných zhromaždení duchovných EPS
Vo výchovno – vzdelávacom pôsobení na vojakov boli ich odborné zhromaždenia
a duchovné cvičenia doplnené o prednášky s prihliadnutím na aktuálne problémy dneška a etické
vzory z našej histórie.
13. 2. 2013 sa duchovní EPS oboznámili s alarmujúcim vývojom životného prostredia,
klimatickými zmenami a problémami ľudstva v súvislosti s udržateľnosťou života na našej Zemi.
Prednášajúci RNDr. Ján Szőllős, CSc. poukázal na pohľady vedcov, ktorí kriticky hodnotia
svetový trend uprednostňovania hospodárskeho rozvoja na úkor prírody, ale aj nedostatočnú
angažovanosť kresťanov a príslušníkov iných svetových náboženstiev, ktorí zanedbávajú
zodpovednosť za správu Božieho stvorenia. V diskusii bola zdôrazňovaná i úloha duchovných pri
poukazovaní na dôsledky ľudskej činnosti a volaní k ekologickému správaniu.
V ten istý deň generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Miroslav Táborský na základe
Ženevských dohovorov z roku 1949 a dodatkov z roku 1977 oboznámil duchovných EPS
s humanitárnym právom ochraňujúcim postavenie duchovných počas ozbrojených konfliktov,
s čím súvisí aj otázka nosenia zbrane duchovnými pri nasadení vo vojenských misiách.

b/ Prednášky v rámci ostatných pracovných stretnutí zamestnancov EPS
29. 5. 2013 prišiel generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD. na akademickú pôdu do AOS
M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši s prednáškou s názvom: Generál Milan Rastislav Štefánik
– etický vzor vedca, vojaka a politika. Fundovane predstavil Štefánikove náboženské, kultúrne a
rodinné zázemie a priblížil vieru, vojenskú kariéru a diplomatické pôsobenie tejto významnej
osobnosti slovenských dejín.
V ďalší deň, na postave vojaka z biblických časov, založila svoju prednášku: Viera stotníka pod
krížom, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu ECAV Mgr. Katarína Hudáková. V priebehu
duchovných cvičení bolo dostatok času na výmenu pastoračných skúseností, diskusie a rozvinutie
priateľských vzťahov v rámci pracovníkov EPS.
V súlade s Plánom činnosti Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR sa
dňa 19. septembra 2013 konalo odborné zhromaždenie duchovných ekumenickej pastoračnej
služby v priestoroch Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach.
Nasledovala prednáška Doc. PhDr. Jánosa Molnára, vedúceho katedry religionistiky a filozofie
Fakulty reformovanej teológie Univerzity Jánosa Selyeho na tému „Islam, kresťanstvo a
globalizácia“, po ktorej bola živá diskusia o súčasnom vývoji v moslimských krajinách.

4. 4.9 Návštevy cirkevných predstaviteľov
Návšteva vladyku Rastislava, prešovského arcibiskupa pravoslávnej cirkvi
Prvýkrát v histórii Slovenska, prišiel do priestorov vojenských kasární v Bratislavskom
Novom Meste arcibiskup prešovský a celého Slovenska vladyka Rastislav. V sprievode
tajomníka prešovskej pravoslávnej eparchie prot. Michala Švajka osobne prerokoval uvedenie
pravoslávneho duchovného por. Vladimíra Vargu, do úradu EPS OS SR, ktorý získal po dohode
členov Ekumenickej rady cirkví v SR. Arcibiskup sa zaujímal o pôsobenie svojich duchovných z
pravoslávnej cirkvi ako aj o celkovú činnosť EPS v silových rezortoch, s ktorou ho oboznámil
generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský. Návšteva najvyššieho predstaviteľa pravoslávnej
cirkvi pokračovala na pôde Úradu EPS OS SR, kde riaditeľ Úradu EPS OS SR ukázal
arcibiskupovi priestory úradu i vojenskej kaplnky sv. Juraja na MO SR. Vladyka Rastislav sa
v nej krátko pomodlil a vyslovil požehnanie na duchovnú službu na tejto, obrazne povedané,
„nive Kristovej,“ aby „rameno životodarnej riečky pretekalo aj poľom“ ozbrojených zložiek
Slovenskej republiky.
Návšteva generálneho biskupa ECAV na Slovensku
20. februára 2013 navštívil Multifunkčný prápor v Hlohovci generálny biskup Evanjelickej
a.v. cirkvi na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR PhDr. Miloš Klátik, PhD.
Spolu s generálnym duchovným OS SR a OZ SR pplk. Miroslavom Táborským sa zúčastnil
vizitácie staršieho kaplána por. Mgr. Jána Magyara. Príslušníkom práporu generálny biskup pri
tej príležitosti predniesol reč na tému: „Vojna a kresťanstvo“, ktorej vysvetlil kresťanský pohľad
na obranu vlasti a na službu kresťana v ozbrojených silách. Zároveň podal výklad 5. Božieho
prikázania „Nezabiješ!“ z pohľadu evanjelickej teológie. Profesionálni vojaci v následnej
diskusii prejavili svojimi otázkami živý záujem o aktuálny vzťah cirkvi a štátu a pôsobenie cirkvi
v spoločnosti. Zástupca veliteľa Multifunkčného práporu mjr. Branislav Michalčík odovzdal
generálnemu biskupovi a generálnemu duchovnému pamätnú medailu Multifunkčného práporu,
vydanú pri príležitosti 50. výročia založenia útvaru. Hostia si následne prezreli vojenskú techniku
v parku techniky a oboznámili sa so spôsobilosťami Multifunkčného práporu.
Vo vojenskej kaplnke MO SR bolo modlitebné stretnutie za jednotu kresťanov
Kresťania severnej hemisféry našej Zeme sa v tretí januárový týždeň modlia za jednotu
medzi sebou. Témou modlitieb bol zápas kresťanov na indickom subkontinente, ktorí sa boria s
prekážkami
hlboko
zakorenených
tradičných
náhľadov
na
kastovníctvo.
V kultúrnom prostredí dominantného polyteizmu východných náboženstiev majú kresťanské
komunity pre nás ťažko predstaviteľné postavenie menšín s neraz upieranými základnými
ľudskými právami na dôstojný životV spoločných modlitbách sa kresťania z jednotlivých cirkví
nielen formálne priznávajú k odkazu Pána Ježiša: „...aby boli jedno...“, ale vzájomne preciťujú
nezriedka útrpné postavenie svojich bratov a sestier na rozličných miestach sveta. Solidarita a
moc spoločnej modlitby je pre trpiacich a často i rozdrobených kresťanov posilou vytrvať na
ceste
kresťanskej
viery.
V tomto duchu sa 23. januára 2013 stretli duchovní Ordinariátu a Ústredia ekumenickej
pastoračnej služby v kaplnke na MO SR, aby na modlitebnom stretnutí spolu s laickými

kresťanskými pracovníkmi vyjadrili solidaritu so zápasom indických kresťanov. Pplk. Miroslav
Táborský vo svojom príhovore medzi iným povedal: „Je zarážajúce, že až dodnes pretrvali v
niektorých národoch rozličné formy nerovnosti medzi ľuďmi. Ich výkričníkom je aj kastovníctvo
v Indii, ktoré zostáva nepotlačené, hoci ho narúša kresťanský svet. Kresťania však nesmú ustúpiť
ekonomickým, alebo zvykovým právam, ak sú v rozpore s ľudskosťou a dôstojnosťou človeka. V
ekumenickom duchu spojení kresťania majú možnosť prelomiť putá neprávosti doma i vo svete.
Nech nám Pán Boh všetkým pomôže, aby sme sa snažili o jednotu nielen formálne, ale vnútorne
s celou úprimnosťou.“

4.5. Náklady organizácie
Ústredie v plnej miere uplatňuje Usmernenie MF SR k riadeniu a analýze rizík č.
MF/29671/2005-942 z 15.12.2005 aj v oblasti predchádzaniu nežiaducich dopadov výkonu
neefektívnych alebo neúčelových činností. Ústredie realisticky posúdilo schopnosť realizovať
plány EPS v podmienkach súčasných ekonomických obmedzení. Náklady na činnosť za rok 2013
celkom 117 143,03 eur, podrobne rozobrané v bode 5.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1

Hodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej
organizácii určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012.

Na 4. zasadnutí kolégia ministra obrany SR, ktoré sa konalo 19.12.2012, bol
prerokovaný a následne schválený materiál „Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok
2013“, spisom č. p.: SEFIM-1-16/2013-ORPTR bol doručený rozpis záväzných ukazovateľov
rozpočtu na rok 2013 určený pre rozpočtového disponenta 3. stupňa: R802-840 Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky vo výške 148 283 € v kategórii bežných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 79 344 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
28 533 €
630 –Tovary a služby
32 546 €
640 –Bežné transfery
7 860 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.:
SEEK-88-33/2013. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 5.2, boli záväzné ukazovatele
v priebehu roka znížené na konečných 120 070 € (zníženie najmä z dôvodu mierovej
nedoplnenosti tabuľkového miesta profesionálneho vojaka).
Celkovo možno hodnotiť, že v rámci možností a úprav rozpočtu organizácia plynule čerpala
prostriedky so snahou o dodržiavaním spracovaných plánov výdavkov PVVČ.
Túto oblasť hodnotím ako splnené dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných celkom 11 rozpočtových opatrení,
z toho 4 vnútorné rozpočtové opatrenia.

a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/ORL-2013/01 – rozpis záväzných ukazovateľov na základe spisu č.p.: SEFIM1-16/2013-OPTR,
- RO02-49/001-2013/04 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-63-41/2013 z dôvodu
zníženia výdavkov o 599 € v kategórii 630 na zabezpečenie financovania rekonštrukcie,
modernizácie a budovanie futbalových štadiónov na roky 2013-2022,
- RO02-49/002-2013/04 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-63-43/2013 z dôvodu
zabezpečenia krytia odvodov poistenia z dohôd o vykonaní práce,
- RO02-49/003-2013/04 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-63-44/2013 z dôvodu
potreby presunu zdrojov v prospech OS SR pre organizáciu 62. stretnutia vojakov vo
Francúzsku.
- RO02-49/004-2013/10 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-63-245/2013 z dôvodu
zníženia platových prostriedkov v kat. 610 a 620 (mierová nedoplnenosť personálu),
- RO02-49/005-2013/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-63-264/2013 z dôvodu
úpravy výdavkov v kategórii mzdy a platy, obsadenie neobsadeného tabuľkového miesta
profesionálnym vojakom,
- RO02-49/006-2013/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-63-284/2013 z dôvodu
zníženia prostriedkov – voľné zdroje.
- VRO02-49/001-2013/05, VRO02-49/002-2013/06, VRO02-49/003-2013/08, VRO0249/004-2013/10, VRO02-49/005-2013/11 a VRO02-49/006-2013/12- nevyhnutné presuny
rozpočtových prostriedkov v rámci vlastného rozpočtu, v súlade s platnými
usmerneniami.
b) V zmysle § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.:
Neboli realizované.
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnené dobrým spôsobom.

5.3 Príjmy rozpočtovej organizácie
Žiadne

5.4 Výdavky rozpočtovej organizácie
Pre plnenie úloh, boli rozpočtovej organizácii pridelené zdroje len v kategórii bežných
výdavkov.
Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
Výdavky spolu
148 283
120 070
117 143,03
97,56
Bežné výdavky
610
79 344
63 433
63 072,73
99,42
620
28 533
24 181
23 502,06
97,19
630
32 546
25 986
24 937,74
95,97
640
7 860
6 460
5 630,74
87,16
Kapitálové výdavky
-

Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 78,99 %. v kategórii
610 –79,49 %, 620 – 82,37 %, 630 – 76,62 %, 640 – 71,63 %.
Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
1 742,90 €. Zahraničné aktivity boli prínosom pre nadviazanie vzťahov, rozvíjanie spolupráce a
získavanie skúseností v medzinárodnom prostredí .V neposlednom rade organizácia a účasť 20
príslušníkov OS SR na stretnutí protestantských vojakov
bola významnou vojenskonáboženskou prezentáciou OS SR a Slovenskej republiky. Nedočerpanie pridelených
prostriedkov z dôvodu mierovej nedoplnenosti pfv Ústredia.
Analýza nedočerpania zdrojov:
610 - nedočerpanie v medziach prirodzených rozdielov spôsobených čerpaním RD, PN..
jednotlivcov,
620 čerpanie priamo úmerné k reálne vyplateným mzdovým prostriedkom. Výška
zostatku čiastočne spojená aj s odvodmi zamestnancov na dohodu o vykonaní práce (KFO 70),
kde boli naplánované zdroje vo všetkých položkách podľa platnej legislatívy ale skutočné
čerpanie záleží od typu dohodára,
630- čerpanie v rámci 42 položiek RPP. Výška zostatkov zdrojov
- 633 materiál a služby - 56,75 eur (len zostatky neprevyšujúce sumu 30,- eur),
- 634 dopravné - 137,64 eur (nevyhnutná nevyčerpaná záloha na PHM
a prípadný servis vozidla v období sviatkov),
- 635 rutinná a štandardná údržba - 0,38 eur
- 636 nájomné – 0,- eur
- 637 ostatné tovary a služby - 767,40 eur, nedočerpané zdroje RPP prídel do
SF p.v a zamestnancov vo výške 347,19, ktorého čerpanie je závislé od
skutočne vyplatených platových prostriedkov (tvorba sociálneho fondu,
v priebehu roka nenaplnenosť osôb v kategórii p.v. v období 6 mesiacov), RPP
stravovanie vo výške 186,36 (v súlade s nariadením SEE stravné lístky za
12/2013 vydávané v 1/2014), všeobecné služby 113,11 eur (upustenie od
dezinfekčných prác spojených s plesňami - maľovanie po vytopení kancelárií
pre nedostatok času), propagácia reklama vo výške 79,45 eur (upustenie od
plánovaného nákupu novoročných pozdravov a tlače vizitiek pre nového
štatutára ktorý reálne nastúpil 12.12.2013 pre nedostatok času). Ostatné
zostatky neprevyšujúce sumu 30,- eur.
640 - výška zostatku ovplyvnená RPP na nemocenské dávky (nízka nemocnosť).
Oproti roku 2012 sme opäť znižovali výdavky najmä v kategórii 630 tovary a služby, v súlade s
Uznesením vlády SR č. 240/2011 k úsporným opatreniam v oblasti verejných financií, ktoré
uplatňujeme v maximálne možnej miere. Oproti roku 2012 sme znížili výdavky v kategórii 630
o viac ako 10%.
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnené dobrým spôsobom.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Organizačná štruktúra Ústredia k 31.12.2013

6.2 Personálne informácie
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov č. 100080, ktoré vydal
služobný úrad Ministerstva obrany. Tvoria ho dve miesta profesionálnych vojakov a päť miest
zamestnancov vo verejnom záujme, v roku 2013 boli tabuľkové miesta obsadené takto:
Generálny duchovný:
pplk. Mgr. Miroslav Táborský 1.1.2013 – 30.6.2013
por. Mgr. Dávid Vargaeštok 1.7.2013 – 30.11.2013 (dočasne poverený)
pplk. Mgr. Marian Bodolló 1.12.2013 – 31.12.2013
- Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín

Kancelária Ústredia:
- Dekan – riaditeľ kancelárie: por. Mgr. Dávid Vargaeštok
- Samostatný referent: Ivica Kujanová
Správa Ústredia:
- Riaditeľ správy : Ing. Milan Gajdoš
- Odborný referent: Filip Chyba
- Samostatný referent - vodič: Ján Benka
Aktuálna obsadenosť miest duchovných v služobnom pomere :
Ústredie:
pplk. Mgr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ústredia, Bratislava
por. Mgr. Dávid Vargaeštok, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia, Bratislava
Ozbrojené sily SR:
por. Mgr. Vladimír Varga, riaditeľ – Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR Bratislava
mjr. Mgr. Marek Ignacik, PhD, dekan - Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen,
npor. Mgr. Viktor Sabo, starší kaplán - Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika, Liptovský
Mikuláš,
por. Mgr. Ján Magyar, starší kaplán - Multifunkčný prápor Hlohovec,
por. Mgr. Simon Czap, starší kaplán - Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce,
por. Mgr. Vlasta Kovaľová, starší kaplán - Prápor logistickej podpory Prešov
Ministerstvo vnútra SR:
mjr. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ, Úrad EPS MV SR, Bratislava,
kpt. Mgr. Ján Paciga, duchovný - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš,
kpt. Mgr. Matúš Vongrej, duchovný - Krajský dopravný inšpektorát, Krajského riaditeľstva PZ
Prešov,
kpt. Mgr. Jana Tabačková, duchovná - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice,
kpt. Mgr. Alžbeta Lucskayová, duchovná - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Lučenec
npor. Mgr. Júlia Štofanová, duchovná - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Senica
Zbor väzenskej a justičnej stráže:
mjr. Mgr. Ján Šefčík, riaditeľ - starší duchovný, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej
a justičnej stráže, Bratislava
kpt. Mgr. Milan Graus, väzenský pastor, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia
slobody Banská Bystrica
por. Mgr. Stanislav Depta, väzenský pastor, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu
odňatia slobody Košice
npor. Mgr. Ľubomír Kordoš, väzenský pastor, Ústav na výkon trestu odňatia slobody
mladistvých, Sučany

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Cieľ: Organizačne a metodicky riadiť ekumenickú pastoračnú službu v OS SR a OZ SR k
poskytovaniu pastoračnej starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských
spoločností
Merateľný ukazovateľ naplnenia cieľa: Duchovno - pastoračné aktivity

Názov ukazovateľa

Typ

Merná
jednotka

Pastoračná činnosť

Výstup

Počet

Duchovná obnova

Výstup

Počet

Zabezpečenie pastoračnej
činnosti v zahraničí - misia

Výstup

Počet

Sociálna a charitatívna
činnosť

Výstup

Počet

Publikačná činnosť

Výstup

Počet

Celkom

Výstup

Počet

2013
Plán
Skut
Plán
Skut

2263
3276
122
138

Plán

1

Skut

2

Plán

12

Skut
Plán
Skut
Plán
Skut

18
140
117
2538
3551

V roku 2013 došlo k posilneniu takmer všetkých oblastí pôsobnosti duchovných Ústredia EPS
v OS SR a OZ SR. Významný nárast zaznamenala najmä oblasť pastorálneho poradenstva,
obzvlášť v rezorte Ministerstva vnútra a Zbore väzenskej a justičnej stráže, kde je táto pomoc
a služba čoraz viac vyhľadávaná. Bohoslužobná činnosť zostáva stále výrazne žiadaná v
Ozbrojených silách SR ako aj v ZVJS SR. Došlo aj k zvýšeniu počtu organizovania rôznych
stretnutí, a rozšírenie medzinárodnej spolupráce. Kvôli vyťaženosti duchovných však stále
zostáva menej času na vzdelávanie a pravidelné prispievanie do rôznych publikácií, periodík a na
webovú stránku Ústredia EPS.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V DANOM ROKU
a) Zdroje a ich štruktúra, ktoré boli využité pre činnosť organizácie
Pre zabezpečenie režijných nákladov Ústredia ( mzdy, odvody, tovary a služby, transfery )
boli využité rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly MO SR.

b) Vlastné hodnotenie dosiahnutých výsledkov
Ústredie plní úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite.
c) Vplyv vonkajších podmienok
Vzhľadom k charakteru hlavnej činnosti Ústredia ktorá spočíva v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim 11 registrovaných cirkví a náboženských spoločností (podrobnejšie v bode
1.3.) v troch rezortoch v ktorých sú vytvorené miesta duchovných, je vplyv a spolupráca
s danými cirkvami a ústrednými orgánmi štátnej správy podstatná.
d) Podpora činností, metód a postupov
Ústredie je mladou organizáciou, ktorá sa svojou činnosťou v rezortoch Ministerstva obrany,
vnútra, spravodlivosti zúčastňuje na prehodnocovaní ľudských postojov a konaní tak, aby boli
zachované a posilňované predpoklady pre kultúrny a morálny rozvoj príslušníkov ozbrojených
síl a ozbrojených zborov.
e) Potreba zmeny - časový a vecný harmonogram
V spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike pripraviť Plán rozvoja
(koncepcia) ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
– občania SR, príslušníci a zamestnanci OS, alebo OZ SR (profesionálny vojaci a vojaci
prípravnej služby a ich rodinný príslušníci, policajti, príslušníci ZVJS, zamestnanci v štátnej
službe a zamestnanci vo výkone verejného záujmu rezortu ministerstva obrany a vnútra, bývalí
zamestnanci, vojnoví veteráni, ich manželia/ky a deti vrátane rodinných príslušníkov),
– rezort Ministerstva obrany SR – ústredný orgán štátnej správy, Ozbrojené sily SR, Generálny
štáb Ozbrojených síl SR,
– rezort Ministerstva vnútra SR – ústredný orgán štátnej správy, Policajný zbor SR, Prezídium
PZ SR, Slovenská informačná služba, Hasičský záchranný zbor, Horská záchranná služba,
– rezort Ministerstva spravodlivosti SR – ústredný orgán štátnej správy, Generálne riaditeľstvo
ZVJS, Ústavy na výkon väzby, Ústavy na výkon trestu odňatia slobody, Generálna prokuratúra,
Hlavná vojenská prokuratúra, Vojenské obvodné prokuratúry,
– rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – ústredný orgán štátnej správy,
Železničná polícia, Generálne riaditeľstvo železničnej polície,
– rezort Ministerstva kultúry SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a
cirkví,
– rezort Ministerstva zahraničných vecí SR – ústredný orgán štátnej správy,
– Kancelária prezidenta SR – Vojenská kancelária prezidenta SR,
– Úrad vlády SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,
– Ekumenická rada cirkví na Slovensku – spoločenstvo 11 registrovaných cirkví
a náboženských spoločností zúčastnených na dohode,
– daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne
Primárny výstup z činnosti Ústredia je poskytovanie pastoračnej starostlivosti veriacim
registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou

republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej
služby ich veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vo
všetkých jej formách.
Sekundárnym výstupom sú odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy príhovorov a
prejavov, podklady k tvorbe symboliky OS a OZ SR, publikačná činnosť, štatistické informácie,
odborné poradenstvo, referáty, prednášky, linka dôvery, samotná pomoc ľuďom postihnutým
mimoriadnymi udalosťami a iné druhy výstupov na podporu humanizácie spoločnosti, OS a OZ
SR, vzdelávania a výchovy.

10. ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI PRÍPRAVE VÝROČNÝCH SPRÁV
Výročná správa za rok 2013 bude zverejnená:
• na internetovej stránke Úradu vlády SR www.uvsr.sk,
• na internetovej stránke MO SR www.mosr.sk,
• na internetovej stránke Ústredia www.ustreps.sk.
Verejný odpočet za rok 2013 sa uskutoční dňa12.5.2014 o 09:00 hod. v priestoroch spoločnej
zasadacej miestnosti – prízemie vpravo, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava III

V Bratislave 29. apríla 2014

pplk. Mgr. Marian Bodolló
generálny duchovný
v.r.

